
7. ročník (týden od 1. 3.) 

Občanská výchova 

Přečtěte si v učebnici kapitolu Historická tradice (str. 37 až 39). Zápis do sešitu: 

Téma: Historická tradice 

TRADICE – národní zvyky a obyčeje, předávají se z generace na generaci 

VÝZNAMNÉ OSOBNOSTI – panovníci, vědci, vynálezci, myslitelé, spisovatelé, 

hudebníci, pěvci, architekti, malíři atd.; naši předci, jejichž význam často přesáhl 

hranice českého státu 

1. PANOVNÍCI: Svatý Václav, Přemysl Otakar I., Karel IV., Rudolf II., Marie 

Terezie 

2.  MYSLITELÉ, VĚDCI A VYNÁLEZCI: Jan Hus, Jan Amos Komenský, 

Gregor Johann Mendel, František Křižík, Jaroslav Heyrovský, Otto 

Wichterle, Antonín Holý 

3. SPISOVATELÉ: Božena Němcová, Karel Havlíček Borovský, Jan Neruda, 

Jaroslav Hašek, Karel Čapek, Jaroslav Seifert 

Nobelova cena – Jaroslav Seifert za literaturu, Jaroslav Heyrovský za vědu 

(objev polarografie – umožňuje přesný a jednoduchý rozbor látek) 

 

Úkoly: 1. Vyberte si dvě z výše uvedených osobností, napište do sešitu 

informace o jejich životě a významu (cca půl stránky na osobnost). 

2. Vypracujte úkoly z OPAKOVÁNÍ, pošlete na můj e-mail a nalepte do sešitu.  

OPAKOVÁNÍ 

1. Přiřaďte k sobě pojmy a jejich definice: 

A národnost  1. lidé žijící na stejném území, mají společný jazyk, historii 

B rasismus  2. nenávist k Židům 

C antisemitismus 3. příslušnost člověka k určitému národu 

D národ  4. nadřazenost a nenávist k lidem určité rasy  

E menšina  5. skupina občanů jiného etnického původu a kultury 

2. Zařaďte správně pojmy z nabídky: vláda, ministr, Senát, soudce, poslanec, 

prezident, Parlament, Ústavní soud ČR, premiér, senátor, Poslanecká sněmovna 

Moc zákonodárná: 

Moc výkonná: 

Moc soudní: 



Výchova ke zdraví 

Zápis do sešitu:  

Téma: Potraviny ohrožující naše zdraví 

Potraviny a nápoje, které bychom měli omezit: 

Sůl, koření, káva, tučné maso, smetana, vepřové sádlo, máslo, plnotučné 

mléko, tučné sýry 

Sladké pečivo, marmelády, cukrovinky, sladké nápoje, sycené nápoje, koláče, 

čokolády 

Dále také alkohol, cigarety, lenošení! 

Vhodné potraviny, nápoje, návyky: 

Rýže, libové maso, tuky, drůbež, ryby, fazole, hrách, chléb, kukuřice, zelenina, 

ovoce, ořechy, těstoviny, jogurt, brambory 

Pitný režim, pravidelné cvičení, turistika, plavání, jízda na kole 

CUKR – rychlý zdroj energie, přebytečný cukr v těle se mění na tuk 

SŮL – obsahuje sodík a chlór 

- minerál potřebný k udržení rovnováhy kapaliny v buňkách – v malém 

množství! 

- nadbytek způsobuje vysoký krevní tlak → mozková příhoda, srdeční 

obtíže, ledvinové onemocnění 

Úkol: najdi a stručně napiš do sešitu význam slov:  

GLUKÓZA - 

FRUKTÓZA - 

LAKTÓZA - 

SACHARÓZA - 

 

Zdravotní problémy způsobené nesprávnou stravou a jejich léčení 

Kardiovaskulární choroby – postihují srdce a cévy → snížit spotřebu tuků 

Diabetes mellitus = cukrovka → dieta, správné rozložení potravy, dostatek 

tělesného pohybu 

Civilizační choroby – souvisí s výživou, kvalitou potravin, životním stylem 

Nemoci léčené různými dietami: 

poruchy činnosti ledvin, obezita, poruchy činnosti jater, žaludku nebo žlučníku, 

cukrovka 



Přírodopis  

Přečtěte si v učebnici BOTANIKA látku na straně 8 až 10 – Výtrusné rostliny. 

V pracovním sešitě vypracujte úkoly na straně 6, 7 a 8. Zápis do sešitu: 

Téma: Výtrusné rostliny 

- rozmnožují se výtrusy 

MECHY 

- vlhká stinná místa, rostou na půdě, kamenech, kmenech stromů, i na horách 

Stavba těla: 

                            

 Mechová rostlinka   Životní cyklus ploníku obecného 

Význam: 

- přijímají vodu celým povrchem těla → vytvářejí polštáře, které zadržují vodu 

- chrání půdu před vysycháním a erozí = zabraňují odnosu půdy v lesích 

- jsou ukazatelé čistoty ovzduší 

- potrava a úkryt některých organizmů 

- rašelina: z odumřelých lodyžek rašeliníku – lázeňství, pěstování rostlin 

Rozmnožování: 

Výtrus → prvoklíček → mechová rostlinka (ve vodě dojde ke splynutí samčí a samičí 

pohlavní buňky → štět s tobolkou – výtrusy) 

 

Zástupci: Ploník ztenčený, rašeliník křivolistý, bělomech sivý, měřík tečkovaný 



PLAVUNĚ 

- jehličnaté a bukové lesy (stín) 

- stálezelené rostliny 

Význam: Prvohory – stromovitý vzrůst 

→ ložiska černého uhlí 

Zástupci:  

plavuň vidlačka, plavuň pučivá 
 

PŘESLIČKY 

- lesy, louky, mokřady 

Přeslička rolní:   

jarní lodyha – hnědá, výtrusný klas → 

rozmnožovací funkce 

letní lodyha – zelená, fotosyntéza → 

vyživovací funkce 

Přeslička lesní:   

pouze jedna lodyha – má výtrusný 

klas i fotosyntéza 

 

 

Význam: letní lodyha má léčivé účinky, prvohory – černé uhlí (uhelnatění) 

KAPRADINY 

- les, skály, vlhko, stín, nejvíc 

v tropech, některé jako pokojové 

rostliny 

- vytrvalé byliny – přezimují v podobě 

podzemního stonku = oddenku 

- rozmnožují se výtrusy na spodní 

straně listů → prvoklíček – pohlavní 

buňky → zárodek → rostlina 

Zástupci: kapraď samec, sleziník 

červený, osladič obecný, hasivka 

orličí, parožnatka 

 

Videa: Mechorosty: https://www.youtube.com/watch?v=nvDOSlMyWKc 

Plavuně a přesličky: https://www.youtube.com/watch?v=5LOQnxkpYDU 

Kapradiny: https://www.youtube.com/watch?v=6d8wfx0A_HQ 

https://www.youtube.com/watch?v=nvDOSlMyWKc
https://www.youtube.com/watch?v=5LOQnxkpYDU
https://www.youtube.com/watch?v=6d8wfx0A_HQ


Němčina  

Učte se slovíčka z 3. lekce (PS strana 33), napište si do slovníčku první polovinu. 

Budeme pracovat s učebnicí na straně 34/3, 35. 

V pracovním sešitě budeme dělat cvičení na straně 26/3, 27. 

 

Zápis do sešitu: 

Den 24. Februar 

Téma: Was machst du gern?  

gern – lieber – am liebsten 

rád – radši – nejradši 

 

Was machst du gern? 

Spielst du gern Klavier? 

 

Ich mache gern Judo. 

Ich spiele gern Tennis.  

Lieber spiele ich Schach und Karten spiele ich am liebsten. 

Ich spiele lieber Basketball. 

Ich spiele am liebsten Computerspiele. 

 

Spielen (hrát si) 

Ich spiele Klavier, mit Puppen, Basketball, Domino usw. 

 

Machen (dělat) 

Ich mache Judo, Karate, Musik, Hausaufgaben usw. 


